
 

 CERTIFICAT

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

2081/2019 La junta de govern local

 

Anna Gallart Oró, EN QUALITAT DE SECRETÀRIA D’AQUEST ÒRGAN,

CERTIFICO:

 

Que en la sessió celebrada el 17 / de juliol / 2019 s’adoptà l’acord següent:

Expedient 2081/2019. Aprovar les bases de selecció, en règim de 
personal laboral temporal, d'un/a tècnic/a mitjà/na d'intervencío

APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE 
SELECTIU PER CONTRACTAR, EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL UN/A TÈCNIC/A MITJÀ/NA D’INTERVENCIÓ I CREACIÓ D’UNA 
BORSA DE TREBALL
 
Relació de fets: 
 
Primer.- Per tal de realitzar tasques de suport al departament d’Intervenció de 
l’Ajuntament  de  les  Borges  Blanques,  durant  el  període  de  baixa  del  Sr. 
Interventor,  resulta  necessari  reforçar  aquest  departament,  amb  personal 
tècnic qualificat.
 
Segon.-  Per aquest motiu,  es considera necessari  contractar,  en règim de 
personal laboral temporal 1 tècnic/a mitjà/na adscrit/a a l’àrea d’intervenció, 
per mitjà de concurs de mèrits, i a la vegada crear una borsa de treball per 
cobrir  futures  necessitats  concretes  prioritàries  de  caràcter  temporal  i/o 
vacants sobrevingudes amb caràcter temporal.
 
Tercer.- A la persona proposada, se li atorgarà contracte de treball temporal 
per  un  termini  de  vuit  mesos  a  jornada  completa,  amb  les  següents 
característiques:
 
Adscripció orgànica: Departament d’Intervenció
Denominació: Tècnic/a mitjà d’intervenció
Règim: Personal laboral temporal
Núm. places convocades: 1
Grup de classificació: A2
Categoria: Tècnic/a mitjà d’intervenció
Jornada: Completa

 



 

Sou base: 16.985,78 € bruts/anuals
Millora voluntària: 2.838,08 € bruts/anuals
Complement Específic: 8.400,00 € bruts/anuals
 
Quart.-  Han estat redactades les bases del  concurs de mèrits per  proveir 
l’esmentat lloc de treball
 
Cinquè.-  Amb data 12 de juliol de 2019 s’ha emès informe de secretaria i 
d’intervenció.
 
Per tot l’exposat i en exercici de les facultats delegades per Decret d’Alcaldia 
núm. 209/2019 de 18 de juny, la Junta de Govern Local per unanimitat dels 
seus membres
ACORDA:
 
Primer.- Aprovar  les  bases  específiques  que  han  de  regir  la  selecció, 
mitjançant concurs de mèrits, d’un/a tècnic/a mitjà/na subgrup A2 adscrit/a a 
l’àrea d’intervenció,  en  règim de personal  laboral  temporal  i  creació d’una 
borsa de treball, amb les següents característiques
 
Adscripció orgànica: Departament d’Intervenció
Denominació: Tècnic/a mitjà d’intervenció
Règim: Personal laboral temporal
Núm. places convocades: 1
Grup de classificació: A2
Categoria: Tècnic/a mitjà d’intervenció
Jornada: Completa
Sou base: 16.985,78 € bruts/anuals
Millora voluntària: 2.838,08 € bruts/anuals
Complement Específic: 8.400,00 € bruts/anuals
Durada del contracte: Vuit mesos
 
Segon.- Aprovar la convocatòria del concurs de mèrits a què fan referència 
les bases aprovades.
 
Tercer.- Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases en el Butlletí 
Oficial  de  la  Província,  en  el  Tauler  d’Edictes  i  a  la  Seu  electrònica  de 
l’Ajuntament així com un extracte de l’anunci de la convocatòria en el Diari  
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 

 

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per 
ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 
del  Reglament d'Organització,  Funcionament i  Règim Jurídic  de les Entitats 
Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la 
present.

 



 

Les Borges Blanques, 18 de juliol de 2019

Vist i plau                                    La secretària

L'Alcalde

Enric Mir i Pifarré                         Anna Gallart Oró

 

 

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Les Borges Blanques
	2019-07-18T08:24:17+0200
	Les Borges Blanques
	Anna Gallart Oró - DNI 43737120K (TCAT)
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Les Borges Blanques
	2019-07-18T14:49:03+0200
	Les Borges Blanques
	TCAT P Enrique Juan Mir Pifarré - DNI 40885116V
	Ho accepto




